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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης για την αξιολόγηση και την αναθεώρηση
του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για τη Βιομηχανία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).
Το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι μελετητικές εργασίες :
1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων, του τρόπου και
των προβλημάτων εφαρμογής του υφιστάμενου Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία.
2. Εκπόνηση μελέτης της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία.
3. Σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) της αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη
Βιομηχανία και σχεδίου Εισηγητικής Έκθεσης.
4. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ε.Χ.Π. για τη
Βιομηχανία.
5. Αξιολόγηση της διαβούλευσης επί του ανωτέρω σχεδίου Κ.Υ.Α. (πρότασης) και επί της Σ.Μ.Π.Ε..
6. Επικαιροποίηση της μελέτης, του οικείου σχεδίου Κ.Υ.Α. και σχεδίου Εισηγητικής Έκθεσης βάσει
των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης
7. Τελική μελέτη της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία, του τελικού σχεδίου
Κ.Υ.Α. και τελικού σχεδίου Εισηγητικής Έκθεσης, κατόπιν των παρατηρήσεων του Εθνικού
Συμβουλίου Χωροταξίας.
Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, διακρίνεται σε 5 Στάδια (Α’ – Ε’):
Στάδιο Α’: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας και αξιολόγηση του
υφιστάμενου Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία
Στάδιο Β’: Μελέτη της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία, σύνταξη σχεδίου Κ.Υ.Α. &
Εισηγητικής Έκθεσης - Εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε.
Στάδιο Γ’: Αξιολόγηση διαβούλευσης σχεδίου Κ.Υ.Α. και Σ.Μ.Π.Ε. του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία
Στάδιο Δ’: Επικαιροποίηση της μελέτης της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία (κατόπιν
της διαδικασίας Σ.Π.Ε.)
Στάδιο Ε’: Τελική μελέτη της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία (κατόπιν της γνώμης
του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας)
Κάθε Στάδιο αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη (1η) φάση περιλαμβάνει την εκπόνηση/συγγραφή των
αντίστοιχων παραδοτέων και την υποβολή τους στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.), ενώ η δεύτερη (2η)
φάση περιλαμβάνει τη συμμόρφωση των υποβληθέντων παραδοτέων στις υποδείξεις και παρατηρήσεις
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την επανυποβολή τους.
Οι απαιτούμενες μελετητικές εργασίες και τα αντίστοιχα παραδοτέα περιγράφονται αναλυτικά στο οικείο
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. Παρατίθεται σύντομη περιγραφή των Σταδίων της μελέτης:
Στάδιο Α’: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας και αξιολόγηση του
υφιστάμενου Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία
Το Στάδιο Α’ περιλαμβάνει:
- Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης της βιομηχανίας και της
εφοδιαστικής αλυσίδας στον ελληνικό χώρο,
- Αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων, του τρόπου και των προβλημάτων εφαρμογής του
υφιστάμενου Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία (Α.Α.Π. 151/2009).

Στάδιο Β’: Μελέτη της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία, σχέδιο Κ.Υ.Α. & Εισηγητικής
Έκθεσης - Εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε.
Το Στάδιο Β’ περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη
Βιομηχανία (διατύπωση & αξιολόγηση εναλλακτικών – πρόταση), τη σύνταξη του οικείου σχεδίου Κ.Υ.Α.,
με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και του σχεδίου Εισηγητικής Έκθεσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
οικείο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Παράλληλα με τα ανωτέρω, εκπονείται και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία, προκειμένου να διερευνηθούν, εντοπιστούν,
αναλυθούν και αξιολογηθούν οι ενδεχόμενες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή
του Ε.Χ.Π. και να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική διάσταση στο σχεδιασμό. Η μελέτη για την αναθεώρηση
του Ε.Χ.Π για τη Βιομηχανία και η Σ.Μ.Π.Ε. κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου θα αλληλοτροφοδοτούνται.
Στάδιο Γ’: Αξιολόγηση διαβούλευσης σχεδίου Κ.Υ.Α. και Σ.Μ.Π.Ε. της πρότασης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία
Περιλαμβάνει τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης της διαβούλευσης επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. της πρότασης του
Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία και επί της Σ.Μ.Π.Ε. αυτού. Η έκθεση αξιολόγησης θα παρουσιάσει
ομαδοποιημένα τα σχόλια, τις προτάσεις, τις γνώμες και τις παρατηρήσεις όσων έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση, θα τα αξιολογήσει και θα αιτιολογήσει με τεκμηριωμένο τρόπο την ενσωμάτωσή τους ή μη
στην πρόταση του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία. Η έκθεση θα περιλαμβάνει:
•

αξιολόγηση των γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων των δημόσιων αρχών με αιτιολογημένες
προτάσεις για την ενσωμάτωση τους ή μη στην πρόταση του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία (στο σχέδιο
Κ.Υ.Α.),

•

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με το κοινό το οποίο θα περιλαμβάνει
αιτιολογημένες προτάσεις είτε για την ενσωμάτωση των κατατεθειμένων σχολίων και
παρατηρήσεων στην πρόταση του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία είτε για την απόρριψή τους,

•

κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με το κοινό και τις δημόσιες αρχές και της
αξιολόγησής τους, ανά άρθρο του σχεδίου Κ.Υ.Α..

Η πρόταση της μελέτης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία θα υποβληθεί σε διαδικασία Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-08-2006
(Β’ 1225) και σε εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 5, παρ. 3 του Ν.4447/2016. Κατόπιν υποβολής του
φακέλου Σ.Μ.Π.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και τον έλεγχο της πληρότητας του, η Σ.Μ.Π.Ε.
και η πρόταση του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία θα υποβληθούν σε διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες
αρχές και με το ενδιαφερόμενο κοινό.
Στάδιο Δ’: Επικαιροποίηση της μελέτης της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία
Περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της μελέτης της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία,
του οικείου σχεδίου Κ.Υ.Α. και του οικείου σχεδίου εισηγητικής έκθεσης, βάσει των αποτελεσμάτων της
διαβούλευσης και τις τυχόν διαφοροποιήσεις που επιβάλλει η εισήγηση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. για την
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης.
Με το πέρας αυτού του σταδίου θα πρέπει να παραδοθούν στη Δ.Υ. η αναδιαμορφωμένη μελέτη του Ε.Χ.Π.
για τη Βιομηχανία, το αναδιαμορφωμένο σχέδιο Κ.Υ.Α. και το αναδιαμορφωμένο σχέδιο Εισηγητικής
Έκθεσης.
Στο σχέδιο Κ.Υ.Α. θα ενσωματωθούν, επιπλέον, αυτούσιοι οι όροι, οι περιορισμοί και οι κατευθύνσεις για
την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που επιβάλλει η εισήγηση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε, καθώς
και το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρμογή του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία.

Στάδιο Ε’: Τελική μελέτη της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία
Το Στάδιο Ε’ περιλαμβάνει την τελική πρόταση αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία, το τελικό σχέδιο
Κ.Υ.Α. και το τελικό σχέδιο εισηγητικής έκθεσης, κατόπιν γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.
Επισημαίνεται ότι, αν οι τροποποιήσεις που επέρχονται συνολικά στην τελική πρόταση του Ε.Χ.Π. για τη
Βιομηχανία διαφοροποιούνται σημαντικά από την πρόταση που εξετάστηκε στη Σ.Μ.Π.Ε. αυτού, η αρμόδια
Υπηρεσία Περιβάλλοντος ενδέχεται να απαιτήσει εκ νέου την υποβολή της τροποποιημένης πρότασης σε
νέα διαδικασία Σ.Π.Ε. ώστε το εν λόγω Ε.Χ.Π. να είναι πλήρως εναρμονισμένο με την απόφαση έγκρισης
της Σ.Μ.Π.Ε..

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Η σύμβαση εμπίπτει στην κατηγορία μελετών "01-Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες" του άρθρου 2,
παρ.3, περ.15 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και στην κατηγορία μελετών "27-Περιβαλλοντικές
Μελέτες" του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα η ομάδα μελέτης της σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον:
-

Στην κατηγορία μελέτης "01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες":
α. 1 επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών και
β. 2 επιστήμονες εμπειρίας από 10 έως 20 έτη.

-

Στην κατηγορία μελέτης "27-Περιβαλλοντικές Μελέτες" έναν επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη.
-

έναν/μία (1) σύμβουλο, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης,
εφοδιαστικής αλυσίδας και σε πολιτικές και ρυθμίσεις μικρο- και μακρο- κλίμακας, που αφορούν
στο βιομηχανικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η αμοιβή του/της οποίου/οποίας θα βαρύνει τον
ανάδοχο του έργου.

-

έναν/μία (1) σύμβουλο Νομικό, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα θεσμικού πλαισίου και
νομοθεσίας περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού, η αμοιβή του/της οποίου/ας θα βαρύνει τον
ανάδοχο του έργου.

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το συνολικό χρονικό πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) υλοποίησης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου
του επιπρόσθετου χρόνου που απαιτείται για τον έλεγχο των παραδοτέων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία,
την υποβολή της πρότασης σε διαδικασία Σ.Π.Ε. και γνωμοδότησης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας,
απεικονίζεται υπό μορφή διαγράμματος Gantt και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τεύχους. Η
σύμβαση θα υλοποιηθεί σε πέντε Στάδια (Α’ έως Ε’). Κάθε στάδιο αποτελείται από 2 φάσεις: στην 1η φάση
υποβάλλονται τα αρχικά παραδοτέα και στη 2η φάση υποβάλλονται τα παραδοτέα μετά τη συμμόρφωσή
τους στις σχετικές παρατηρήσεις της Δ.Υ. (τελικά παραδοτέα).
Οι προθεσμίες εκπόνησης και υποβολής των παραδοτέων, όπως παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο Τεύχος
Τεχνικών Δεδομένων, είναι (καθαροί χρόνοι):
• 2 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης για (αρχικό παραδοτέο):

➢
Αποτύπωση, ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση των χωρικών
επιπτώσεων, του τρόπου και των προβλημάτων εφαρμογής του υφιστάμενου Ε.Χ.Π. για τη
Βιομηχανία
• 2,5 μήνες από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για (αρχικά
παραδοτέα):
➢
Μελέτη πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία
➢
Σχέδιο Κ.Υ.Α. της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία
➢
Σχέδιο εισηγητικής έκθεσης της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία
➢
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της πρότασης του Ε.Χ.Π. για τη
Βιομηχανία
• 1 μήνας από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την
αξιολόγηση της διαβούλευσης επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. και επί της Σ.Μ.Π.Ε. της πρότασης του Ε.Χ.Π.
για τη Βιομηχανία (αρχικό παραδοτέο)
• 0,5 μήνας από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για (αρχικά
παραδοτέα):
➢

Αναδιαμορφωμένη μελέτη της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία

➢

Αναδιαμορφωμένο σχέδιο Κ.Υ.Α. του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία

➢

Αναδιαμορφωμένο σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης

βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας Σ.Π.Ε. (διαβούλευση, έγκριση Σ.Μ.Π.Ε.).
• 0,5 μήνας από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για (αρχικά
παραδοτέα):
➢

Τελική μελέτη της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία

➢

Τελικό σχέδιο Κ.Υ.Α. του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία

➢

Τελικό σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης του Ε.Χ.Π. για τη Βιομηχανία

βάσει της γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.
Επιπλέον, όλα τα αρχικά παραδοτέα θα συμμορφώνονται στις παρατηρήσεις και υποδείξεις της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα επανυποβάλλονται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε
γνωστοποίηση των παρατηρήσεων και υποδείξεων προς τον ανάδοχο (τελικά παραδοτέα).
Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της σύμβασης απεικονίζεται στο διάγραμμα Gantt που ακολουθεί.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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Στάδιο Α’: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ε.Χ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση εφαρμογής του υφιστάμενου
4 ΕΧΠ για τη Βιομηχανία (υποβολή παραδοτέου στη Δ.Υ.)
5
6
7

Έλεγχος παραδοτέου από τη Δ.Υ.
Επανυποβολή παραδοτέου σε συμμόρφωση των υποδείξεων της Δ.Υ.
Επανέλεγχος παραδοτέου από τη Δ.Υ.

Στάδιο Β': ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Χ.Π. ΓΙΑ ΤΗ
8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ Κ.Υ.Α. & ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ.Μ.Π.Ε.
Υποστηρικτική μελέτη πρότασης αναθεώρησης του ΕΧΠ για τη Βιομηχανία, σχέδια
9 ΚΥΑ και εισηγητικής έκθεσης (υποβολή παραδοτέου στη Δ.Υ.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Έλεγχος παραδοτέων από τη Δ.Υ.
Επανυποβολή παραδοτέων σε συμμόρφωση των υποδείξεων της Δ.Υ.
Επανέλεγχος παραδοτέων από τη Δ.Υ.
Εκπόνηση και υποβολή ΣΜΠΕ στη Δ.Υ.
Έλεγχος παραδοτέου από τη Δ.Υ.
Επανυποβολή παραδοτέου σε συμμόρφωση των υποδείξεων της Δ.Υ.
Επανέλεγχος παραδοτέου από τη Δ.Υ.
Υποβολή ΣΜΠΕ στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ και έλεγχος πληρότητας από ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ
Διαβούλευση επί του Σχεδίου ΚΥΑ και επί της ΣΜΠΕ

Στάδιο Γ’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Κ.Υ.Α. ΚΑΙ Σ.Μ.Π.Ε. ΤΟΥ Ε.Χ.Π.
19 ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20
21
22
23

Αξιολόγηση διαβούλευσης Σχεδίου ΚΥΑ και ΣΜΠΕ (υποβολή παραδοτέου στη Δ.Υ.)
Έλεγχος παραδοτέου από τη Δ.Υ.
Επανυποβολή παραδοτέου σε συμμόρφωση των υποδείξεων της Δ.Υ
Επανέλεγχος παραδοτέου από τη Δ.Υ.

Στάδιο Δ’: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
24 Ε.Χ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αναδιαμόρφωση πρότασης, σχεδίου Κ.Υ.Α και σχεδίου εισηγητικής έκθεσης
25 (υποβολή παραδοτέων στη Δ.Υ.)
26
27
28
29

Έλεγχος παραδοτέων από τη Δ.Υ.
Επανυποβολή παραδοτέων σε συμμόρφωση των υποδείξεων της Δ.Υ.
Επανέλεγχος παραδοτέου από τη Δ.Υ.
Διαδικασία γνωμοδότησης Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας

Στάδιο Ε’: ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Χ.Π. ΓΙΑ ΤΗ
30 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΣΥΜΒ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Αναδιαμόρφωση πρότασης, σχεδίων Κ.Υ.Α & εισηγητικής έκθεσης κατόπιν
31 γνωμοδότησης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξία; (υποβολή στη Δ.Υ.)
32
33

Έλεγχος παραδοτέων από τη Δ.Υ.
Επανυποβολή τελικών παραδοτέων σε συμμόρφωση των υποδείξεων της Δ.Υ.

Επανέλεγχος παραδοτέων από τη Δ.Υ. & οριστική παραλαβή της μελέτης από τη
34 Δ.Υ.

Συνολικός Χρόνος Σταδίου
Καθαρός μελετητικός χρόνος
Χρόνος Ελέγχου από ΔΥ
Χρόνοι Διαβούλευσης/ Γνωμοδοτήσεων (εκπονούνται
με ευθύνη της ΔΥ και δεν αφορούν τον Ανάδοχο)

Αθήνα, 21.07.2020
(Τόπος – Ημερομηνία)
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